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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANTS 

 
 
Data: 10 d’abril de 2019, 18.00 h 
Lloc: Centre Cívic Cotxeres de Sants (C/ Rabí Rubèn 22-26)  
 
 
Hi assisteixen: 
 
Presidència del Consell: 
Josep Maria Domingo,   Vicepresident del Consell de Barri 
Joan Sanromà,    Conseller de Barri 
Xavier Farré,    Conseller Tècnic del Districte 
 
Conselleres/es: 
Neus del Pilar de Haro,   GMD Demòcrata 
Jordi Fexas,    GMD ERC 
Àngels Boix,   GMD PSC 
Fernando Alcalde,   GMD C’s 
José Antonio Calleja,   GMD PP 
 
Membres d’entitats: 
Espíritu de Santa Cruz de la Sierra 
Societat Esportiva Mercat Nou Magòria 
CUP Sants 
PP Sants-Montjuïc 
 
Personal municipal: 
Ariadna Ros,   Tècnica del Districte 
Eulàlia Andreu,   Tècnica de l’Àrea de Drets Socials 
Maria Sebastià,  Tècnica del Districte 
 
 
Assistència registrada: 50 persones 
 
 
 
Ordre del dia  

1) Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2) Informació del Projecte Vincles  
3) Informació de la situació del barri de Sants  
4) Projecte de la Lleialtat Santsenca  
5) Torn obert de paraules 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
Josep Maria Domingo, president de l’AVV i vicepresident del Consell de Barri, dóna la 
benvinguda al mateix. Indica que la regidora Laura Pérez no podrà assistir i les seves funcions 
les assumiran durant aquesta sessió el conseller Joan Sanromà i el conseller Xavier Farré. 
Sense més paraules, queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
 
2. Informació del Projecte Vincles 
 
Eulàlia Andreu, tècnica de l’Àrea de Drets Socials, explica que aquest projecte està adreçat a la 
gent gran. Ha portat díptics informatius, que s’han repartit entre les persones assistents, i una 
infografia amb un resum dels objectius del projecte municipal Vincles, sobre com funciona i 
quin és el contingut del programa. 
 
El programa funciona amb una tauleta, una tablet, què conté una aplicació. Aquesta aplicació 
permet que la gent gran es pugui comunicar, d’una banda amb la seva xarxa familiar i la seva 
xarxa d’amistats i, d’altra banda, amb gent que també usa l’aplicació. 
 
Aquest projecte es desenvolupa amb el suport de la tecnologia i gràcies a un equip de 
professionals que donen suport. És una manera fàcil de comunicar-se, és molt visual i és 
accessible i auditiva. 
 
El perfil d’usuari són persones de 65 anys o més, que estiguin empadronades a Barcelona i 
que estiguin motivades a participar i voler conèixer gent nova. 
 
Hi ha una pantalla inicial on es troba l’enllaç de color gris, per contactar amb família i amics, i 
tocant-lo mostra els contactes. Com a mesura de seguretat, la persona usuària decideix qui té 
a la seva xarxa. Hi ha també una altra pestanya, «Grups-vincles», que trien les professionals 
de suport. Les treballadores socials fan una visita el primer dia i expliquen com s’utilitza la 
tauleta, i un altre dia es fa la visita d’alta del contracte i les connexions a internet. 
 
Les altres professionals que participen en el projecte són les dinamitzadors que motiven la 
xarxa. Enviant cada dia continguts i esdeveniments del barri per motivar a la gent a participar i 
a sortir de casa i fer noves amistats. Els grups es fan d’acord amb el territori, però a mesura 
que s’avança es fan grups específics per temàtiques o per afinitat. És com «WhatsApp», però 
amb el suport de les professionals i més intuïtiu. 
 
Amb la família i les amistats es poden fer i enviar fotos i vídeos i compartir-les. A l’agenda es 
poden apuntar les visites, les coses a fer… També apareixen les invitacions i indicacions de les 
professionals dinamitzadores, que es poden acceptar o rebutjar. A més es poden fer trucades 
amb vídeo i enviar missatges de text i de veu. 
 
Amb els grups es poden executar totes les funcions menys la de videotrucades. És com un xat, 
tothom veu què escriuen les altres persones. També poden tenir converses privades amb la 
persona dinamitzadora. 
 
El més important  és el suport de les professionals i l’assistència de les treballadores familiars, 
que van al domicili per solucionar qualsevol dubte. Hi ha un telèfon gratuït d’atenció que 
funciona de dilluns a divendres, de 9.00 a 21.00. Es fan grups de formació al barri i hi ha guies 
per saber com funcionen les tauletes (amb un màxim de 15 persones). 
 
Els passos de tot el procés són: 

- Pas 1: Apuntar-se, o bé a barcelona.cat/vinclesbcn, o bé trucant al 010, als centres de 
Serveis Socials, o al CAP de referència amb la sol·licitud en paper. 
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- Pas 2: Rebre una trucada de l’Ajuntament i concertar una visita amb la treballadora 
social. 

- Pas 3: Es rep la visita de primer contacte, es fa el contracte i es rep la tauleta. 
- Pas 4: Usar-ho. No cal tenir cap formació prèvia en l’ús de tecnologies, és molt intuïtiu. 

El més important és tenir ganes de participar. 
 
Es va fer una prova pilot l’any 2017 a l’Esquerra de l’Eixample i a Sant Martí. Ara s’ha obert a 
tota la ciutat i ja compta amb 1.180 persones usuàries actives a Barcelona. Al Districte de 
Sants-Montjuïc hi ha 57 persones usuàries actives. El barris que en tenen més són Sants-Badal 
i Sants. 
 
Indica que disposen de sol·licituds per si alguna persona es vol apuntar en acabar la sessió. 
 
 
3. Informe de la situació del barri de Sants. 
 
Joan Sanromà informa sobre el barri. La regidora Laura Pérez està malalta i excusa la seva 
absència. En Joan Sanromà agraeix la participació de les persones que han vingut al Consell 
de Barri, encara que coincideix amb la presentació de la Fira d’Entitats. Des de l’equip de 
govern tenien pensat que pel darrer Consell es volia fer un balanç del què s’ha fet fins ara i 
quines qüestions queden per fer: 

- S’han acabat les obres de la cobertura de les vies, tan controvertides. Malgrat tot, la 
zona ha esdevingut una artèria cívica de passeig. D’altra banda, també és cert que 
acumula queixes pels grafitis i les activitat. Assenyala que s’ha de continuar treballant. 

- Finalització de la Lleialtat Santsenca, que s’ha pogut presentar com un edifici actiu 
realment. 

- Projecte Vincles, presentat al present Consell de Barri. 
- Millores en els carrers de l’àmbit més proper al mercat de Sants. S’ha millorat 

l’accessibilitat amb plataforma única. 
 
Pel que fa a la impulsió d’actuacions de planejaments pendents: 

- Pla d’usos plaça Osca i del triangle de Sants: s’ha limitat la sobresaturació i s’han 
reduït els horaris de les terrasses. 

- Jardins de la rambla de Sants. 
- Plataforma única als entorns del mercat. 

 
Equipaments: 

- S’ha projectat la futura escola municipal de música, a l’edifici de l’antic Orfeó. 
- Lleialtat Santsenca. 
- Projecte per un nou edifici veïnal al carrer Olzinelles, 30. 

 
Mobilitat: 

- Millora en la cobertura d’autobusos amb la nova xarxa ortogonal. Ressalta que s’ha 
produït polèmica amb algunes línies, però tothom està content amb algunes altres com 
la V5. Pel que fa a la línia H10 i el seu impacte, falta per estudiar què ha passat i què 
cal modificar. 

- Cessió en precari del Casal de Joves de l’antiga cooperativa obrera de la Model del 
segle XX. 

- Millores en el mercat de Sants: fa poc es va inaugurar una aula culinària que es portarà 
entre Districte, Ajuntament i Mercats, que es posarà en marxa el curs vinent. 

- Acord sobre el local del carrer Sagunt –davant de Cal Maiol– entre Districte i dues 
entitats –Diables de Sants i Col·lectiu d’Artistes– que portaran l’espai. 

 
Queden moltes coses per fer. Hi ha coses que no s’han fet per manca de temps o per no ser 
competència del Districte –per exemple, l’accessibilitat de l’estació de metro Plaça de Sants i 
de l’intercomunicador. És competència de la Generalitat i el Districte ha de seguir negociant. 
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Un altre tema pendent és la finalització del procés de gestió urbanística de les vies. El procés 
d’expropiació de l’edifici està per finalitzar. Construcció d’un edifici per reallotjar els veïns, on 
aniran els transformadors de TMB, s’ha de millorar tot un edifici que esdevindrà en 
equipaments culturals per al barri. El proper mandat s’hauran de plantejar aquestes qüestions. 
Pel que fa a l’entorn de l’estació de Sants, hi ha hagut intervencions i s’ha millorat la zona de 
pàrquing, s’han canviat el sentit d’alguns carrer. Queda pendent l’arranjament de l’estació 
d’autobusos, entre altres coses, per al següent mandat. 
 
Queda també pendent la revisió d’alguns carrers, que es podran incorporar al proper pla 
d’inversió del Districte del proper mandat. 
 
 
4. Projecte de la Lleialtat Santsenca. 
 
L’ordre del dia s’ha vist modificat en aquest punt, donat que el projecte de la Lleialtat Santsenca 
s’ha presentat com a segon punt, tot i que en la redacció de l’acta es reflecteix l’ordre inicial. 
 
Es presenta el primer any del projecte de l’equipament de la Lleialtat Santsenca. L’equipament 
és un espai per a usos veïnals i per la cultura popular. Es presenta un resum de la memòria 
d’enguany dels serveis i de les activitats que s’han fet. La memòria es podrà consultar a la 
pàgina web. 
 
Un dels punts forts de l’equipament ha estat la cessió d’espais. En total, 184 entitats diferents 
han demanat espai en algun moment determinat i s’han fet 480 cessions d’espai a aquestes 
entitats relacionades amb el barri. D’aquestes, el 70% són entitats vinculades a Sants per mitjà 
de la gestora. En funció de la forma jurídica, la majoria d’entitats han estat associacions, grups, 
federacions, i especialment entitats de l’àmbit de l’economia social i solidària. 
 
Un dels serveis que s’ofereix com a Lleialtat (no és un hotel d’entitats) és la possibilitat 
d’organitzar els horaris perquè les 25 entitats que setmanalment es reuneixen i s’allotgen allà 
tinguin el seu horari de fins a 3 hores setmanals per entitat. En cas que hi hagi forats a la 
programació, sempre s’intenta cobrir-los. En total, hi ha a dia d’avui 49 entitats implicades en la 
participació a la Lleialtat. 
 
Altres serveis que s’ofereixen són:  

- Suport a la creació: residències artístiques. Es planteja potenciar la creació artística, 
aprofitant els espais de l’equipament mateix. Enguany 15 companyies (12 professionals 
i 3 amateurs) han preparat el seus espectacles a la Lleialtat. A canvi, han ofert 
espectacles professionals i han tret benefici de cara al barri. Els espectacles s’oferien 
de forma gratuïta o a preu molt baix, de vegades amb intercanvis. 

- Trimestralment, per fer un tastet del què s’està treballant, les companyies fan un 
cabaret/marató d’espectacles. Algunes, fins i tot, se’n van de gira. 

- Bucs d’assaig: Han participat 10 formacions musicals diferents. 
- Servei de cafè: Se li va donar molta importància, perquè es vol fomentar el consum 

responsable. Es van fer enquestes amb molta participació i es va definir el model que 
es volia de cafè. Es va premiar que sigui un punt de vinculació al barri, de consum 
responsable, ecològic i de proximitat. 

 
Pel que fa a la programació, es treballa d’una banda a través d’una assemblea quinzenal 
oberta a totes les entitats. D’altra banda, hi ha comissions (economia, lleialtec –programari 
lliure–, comunicació, programació, memòria històrica) que gestionen l’espai i la programació. 
La comissió de programació es prepara cada 15 dies. Les activitats que s’han preparat 
enguany han estat activitats relacionades amb el programari lliure, activitats relacionades amb 
el gènere, amb la memòria històrica –accessible amb LSC i per a totes les edats–, vermuts 
musicals els dissabtes, activitats familiars, 12 passejades històriques pel barri, cicle «Si les 
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parets parlessin», Ball del Bahia –organitzat per un dels antics cantants del Bahia– jornades 
gastronòmiques musicals sobre pobles del món –Les 1001–, 12 exposicions, cinema 
documental cada dijous, 48 espectacles d’arts escèniques, calendari de festius, 8M –que 
durarà tot el mes i s’organitza de manera transversal a totes les entitats–, Carnestoltes, ball de 
la festa major, Jugar per la Marató, Nigujocs –rol–, Berenatec. Han participat prop de 24.000 
persones en tot l’any. 
 
Alguns projectes impulsats per la Lleialtat han superat l’espai: 

- Cucs de terra: érem i serem: Grups porten compostat a l’escola Lluís Vives i es destina 
als horts del barri. 

- Transport comunitari i mobilitat elèctrica compartida. 
- Àlbum familiar del barri: projecte de recuperació de la memòria del barri –la gent porta 

fotos, s’escanegen, s’enregistren entrevistes (enguany 200 fotos, 30 testimonis i 17 
hores registrades d’entrevistes). 

- Equipaments lliures: L’objectiu és aconseguir el primer equipament que funcioni 
íntegrament amb programari lliure. 

 
Pel que fa als projectes acollits per la Lleialtat: 

- La Troca (han participat 617 persones de 50 nacionalitats diferents i 47 persones 
voluntàries). 

 
Un equip tècnic i la comissió de participació presenten xifres sobre la quantitat d’hores 
d’activisme. S’ha seguit el model del casal l’Harmonia de Sant Andreu. En total, s’han dedicat 
1.106 hores a reunions i 585 participacions –sense comptar tècnics. 
L’Àgora és un espai virtual que s’ha generat en què hi participen 81 persones al fòrum sobre el 
que passa a la Lleialtat. 
 
Resum econòmic: Es tanca l’any amb un 87% de subvenció municipal. La previsió era més 
baixa i s’ha aconseguit un autofinançament major del què s’esperava. 
 
Pel que fa a l’equip tècnic, hi ha ara mateix 4 persones a jornada completa, 2 persones a mitja 
jornada i una persona cada dissabte. 
 
Albert Fernàndez pregunta com es poden consultar les activitats. Hi haurà un web per 
consultar-ho. També hi haurà la web nova de la Lleialtat –ara per ara es troba en construcció, 
perquè es vol treballar tot amb programari lliure. Estan creant un gestor d’espais que faciliti la 
feina de gestió i una plataforma nova per la venda d’entrades. També volen crear un butlletí 
però no volen que les dades estiguin a les mans d’empreses externes, s’ha de fer des de zero. 
Al web i a les xarxes socials hi ha molta informació i si no, es poden consultar les activitats in 
situ. 
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
En primer lloc, intervenen els veïns i veïnes que han escrit les seves qüestions per escrit, a 
través dels fulls d’intervenció. S’ha pactat en el procés de definició de la Normativa de 
participació en els Consells de Barri aquesta eina per intervenir. Posteriorment, intervenen les 
persones que no han presentat fulls d’intervenció. 
 

Pregunta/petició Resposta 

Alejandro Moreno felicita el projecte de la 
Lleialtat Santsenca. Ell hi participa i coneix  
com funciona. Considera que és un model de 
projecte inclusiu. Parla en representació 

Quant a la participació en les activitats de la 
federació, respon Xavier Farré que, en efecte, 
les persones del Secretariat d’Entitats, que no 
estan ara mateix, són qui haurien de contestar. 
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Pregunta/petició Resposta 

d’Espíritu de la Santa Cruz de la Sierra, vol 
saber de quina manera treballa l’Ajuntament el 
dret a la participació, la inclusió i la flexibilitat 
de Barcelona, ciutat de drets. Hi ha molts 
col·lectius que no tenen espai per reunir-se. 
Creu que des de l’administració hi ha una elit 
federativa, que no es valora el treball 
associatiu i que els col·lectius diversos tinguin 
més recursos. Elles volen participar en la Fira 
d’Entitats, es van endarrerir en els criteris 15 
dies hàbils en fer la sol·licitud i fa un any que 
formen part del Secretariat d’Entitats i tampoc 
han rebut suport. Han intentat per moltes vies 
que els acceptaren a la Fira amb un decàleg 
de demandes, de les quals se les va acceptar 
9. Vol saber si a Carnestoltes vetaran també 
les entitats Bolivianes, com els ha passat 
altres vegades, perquè ha entès que si la 
comparsa no és del barri no pot participar. 

El Districte facilita el pagament, però el 
Secretariat és que decideix les normes de 
participació. 
Neus Anglès (gerent del Secretariat d’Entitats) 
respon la intervenció. Ara mateix hi ha 321 
entitats adherides. Explica que la petició es va 
denegar, no perquè no estiguin arrelats, 
perquè fa un any que es van adherir, sinó 
perquè ja s’apleguen 150 entitats i requereix 
un treball logístic i complir amb una sèrie de 
normatives de prevenció de riscos. La Fira 
d’Entitats es convoca amb molta antelació de 
de temps i és un procés participatiu. La data 
límit va ser 1 de març i es va ampliar fins al 15 
de març, per si alguna entitat no podia 
acomplir el primer termini. Es van reunir 
vençuts aquests dos terminis el 21 de març 
amb Secretariat i no van portar la sol·licitud. El 
dia 22 se’ls va trucar, i la van acabar portant el 
dia 26. D’altra banda, des de 2010 hi ha una 
taula al Secretariat –taula d’interculturalitat– 
per incorporar totes les entitats diverses al 
teixit associatiu. Una organització com la Fira 
d’entitats necessita regir-se per uns terminis i 
es regeix per unes normes. Indica que 
considera que no és de rebut la contestació 
desqualificativa, quan es donen fins a 4 
terminis que no es compleixen. Per 
Carnestoltes, totes les comparses del territori 
han pogut participar, les de fora del territori no, 
perquè hi ha un límit de 30 comparses, no es 
pot arribar a tantes comparses com les que 
tothom voldria per falta de mitjans. 

Antoni Bohigas expressa la seva queixa i 
preocupació pel mal estat de la teulada 
d’uralita al solar –que creuen que està afectat– 
del carrer Rosés, a l’antiga fàbrica de cervesa 
Moravia, que actualment s’utilitza com a 
pàrquing. En dies de vent i tempesta n’han 
caigut trossos de teulada al carrer. Considera 
que és un perill potencial per al veïnat, no 
només pel material que és. Queda just al 
costat de l’hort «d’en Queni» i davant de la 
«Casa Gran». Vol saber si hi ha algun pla 
municipal sobre això. 

Quant al solar de Rosés, el Conseller tècnic 
Xavier Farré indica que desconeix el cas. 
Demana saber l’adreça concreta i manifesta 
que ho investigaran per ubicar la peça. Se 
superposarà amb el planejament urbanístic i 
tot i que no li sona que estigui afectada, ho 
miraran. De tota manera, els propietaris de la 
peça tenen l’obligació de fer un manteniment. 
Tanmateix, la uralita no és perillosa que es 
caigui. El que és perillós és la inhalació 
continuada del fibrociment. Li respondran per 
escrit. 

Maria Teresa Borràs vol saber quan 
finalitzaran les obres del carrer Guitart. D’altra 
banda, exposa que falta manteniment. Les 
motos es posen contra els arbres, falten 
papereres, falten bancs o cadires. Pel que fa a 
les escombraries, no hi ha contenidor per a 

Joan Sanromà respon a la Maria Teresa. 
Aquest matí s’ha fet amb un grup de gent gran 
una passejada pels entorns del Mercat, per 
detectar deficiències de cadires, accessos, etc. 
Es compromet a fer una passejada amb ella 
després del Consell de Barri i passaran la 
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Pregunta/petició Resposta 

matèria orgànica, només hi ha contenidors 
grisos per rebuig.  Pel que fa a l’estació de 
Sants i a la xarxa d’autobusos, considera que 
és incompatible amb una ciutat com 
Barcelona. 

queixa a Manteniment. També ubicaran els 
contenidors de rebuig i de matèria orgànica. 

Manuel Álvarez sol·licita el reconeixement per 
part de l’Ajuntament de la titularitat dels vials 
cedits en els expedients 1292/73 c (bis), 
939/67 del 27 de juny de 1975—- Manzana 
singular dels carrers Badal, Súria, Riera de 
Tena, Andalusia. Vol preguntar com queda. 

Pel que fa al que demana Manuel Álvarez, 
com que la particularitat del que demana és 
tan complexa, li contestaran com les altres 
vegades, per escrit. La propietat de Finques 
Súria i dels pàrquings que hi ha a sota de la 
plaça és privada. Urbanísticament és així. 
L’han respost en diferents ocasions. És un 
espai privat d’ús públic. S’ha fet una proposta 
d’acord, no acceptada: l’administració paga la 
part que es trepitja i en el cas de Súria els 
pàrquings ho ha de pagar el propietari. No vol 
obrir un diàleg al Consell de Barri perquè és un 
tema molt complex. Respondran per correu. 

Arturo Gayán vol saber quan reurbanitzaran el 
carrer Tenor Massini i el carrer Melcior de 
Palau (concretament el tram entre els Jardins 
Can Mantega i la Rambla Brasil). 

Joan Sanromà comenta que al principi de cada 
mandat es fa una proposta de quins seran els 
carrers per arranjar durant el proper mandat. 
Enguany s’ha prioritzat l’eix Riera Blanca i els 
entorns del Mercat. Considera que és just 
reconèixer que la part de dalt de Sants en 
amunt s’han arranjat. Sí que s’han d’acabar 
alguns punts. També per al mandat que ve 
s’ha de replantejar el carrer Tenor Massini 
però ho haurà de decidir el govern que entri al 
proper mandat. El que sí que queda recollit 
són els que han demanat el veïnat. 

Josep Beltrán agraeix a tota la direcció tècnica 
i política pel suport que han donat a l’Escola 
de ciclisme. El passat dijous es va arribar a un 
acord i es podrà implantar. És un projecte molt 
ambiciós no només pel Districte sinó a escala 
de ciutat. També la consolidació enguany el 
tercer any consecutiu de la Matinal Ciclista. 
Vol puntualitzar que el cap de setmana van 
participar a la Fira de comerciants de Sants i 
van passar 41 nens entre 5 i 14 anys que van 
agafar la informació de l’escola molt agraïts. 
En segon terme, com a afectat del carrer 
Burgos, se li va enviar una carta que es faria 
l’enderroc i la reubicació dels habitatges nous 
aquest primer trimestre. No s’ha fet i els veïns i 
veïnes volen saber quan es farà. 

Xavier Farré agraeix a Josep Beltrán per les 
felicitacions i per la seva participació en els 
espais oberts al veïnat que hi ha al barri. Pel 
que fa a la gestió urbanística de Burgos, sap 
que fa molt de temps que s’allarga, però hi ha 
una qüestió pressupostària – hi ha moltes 
expropiacions a la ciutat i es fan les que es 
poden. Hi ha tres peces, una encara no es pot 
enderrocar perquè s’ha de desallotjar a les 
persones que hi viuen. No descarta que abans 
d’acabar el mes puguin enderrocar. Habitatge i 
urbanisme (antiga BAGURSA) han sol·licitat ja 
el permís d’enderroc. Ho tornarà a demanar i li 
contestaran per escrit. 
 

Joana pregunta si al davant de l’estació de 
metro Plaça de Sants no es pot connectar ni 
tan sols amb una escala mecànica. 

Xavier Farré respon a la senyora Joana que 
aquesta estació era una de les prioritats del 
personal del Districte. Malauradament, el 
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metro és competència de la Generalitat, i 
llavors, l’accessibilitat també. Van preguntar 
per les escales mecàniques i els van 
respondre que és molt car, perquè hi ha una 
estació d’una línia a una banda i l’altra queda 
molt lluny. L’accessibilitat requereix un 
intercanviador, no hi ha prou amb un ascensor 
normal, i la reforma té un cost de 10 milions 
d’euros. Van proposar posar dos ascensors si 
és que era massa car. La Generalitat s’ha 
oposat a fer una inversió que no sigui un 
intercanviador. La Generalitat té previst l’any 
2021-22 per la reforma, dintre de les prioritats. 
També hi ha moltes estacions que encara no 
són accessibles, com ara Urquinaona, 
Espanya… Aquest mandat s’han proposat 
continuar insistint. 

Un veí vol saber on s’ubicarà l’Escola de 
ciclisme i quan obriran. També si és la primera 
del Districte i de Barcelona. 

Pel que fa a l’escola de ciclisme, és la primera 
que hi haurà a Barcelona de ciclisme en línia. 
Escola de ciclisme en pista sí que n’hi ha. De 
moment s’ha deixat un espai al carrer 
Vallespir, plaça Joan Peiró. Hi ha un espai 
tancat perquè puguin estar els infants sense 
problemes. Al principi no hi haurà serveis però 
es podran fer acords de serveis. Li enviaran el 
contacte de la persona responsable. 

 
 
Es recorda que la Fira d’entitats serà el 18 de maig. 
 
El dia 4 de maig es farà el passeig per la lectura on tothom que vulgui llegir un conte o un 
fragment podrà fer-ho, a sobre de la cobertura de vies, a la Rambla. No es fa abans ni després 
per les eleccions. 
 
Xavier Farré agraeix la participació i ofereix còpies de l’informe de mandat. 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


